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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Jukka-Pekka Matintupa finn állampolgár által a järviseutui szakszervezet 
nevében benyújtott 1482/2010. számú, 3 aláírást tartalmazó petíció a szociális 
kötelezettségeknek a finn mezőgazdasági minisztérium általi megszegéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói azért intéznek felhívást az Európai Parlamenthez, hogy gyakoroljon 
nyomást a finn hatóságokra – különösen a mezőgazdasági és erdészeti minisztériumra –, és 
állítsa le azokat az állami támogatásokat, amelyek olyan projekteket érintenek, amelyek 
esetében a projektek kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős személyek nem tartják 
tiszteletben az alkalmazottak szociális jogait. A petíció benyújtója ezért kérik a Parlamentet, 
hogy befolyásával hasson Finnországra egy olyan hatóság létrehozása érdekében, amely azt 
ellenőrizné, hogy az állami támogatásban részesülő erdészeti projekteket irányító szervezetek 
és személyek betartják-e a szociális kötelezettségeiket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A petíció mellékletében foglalt konkrét állítások szerint szóbeli munkaszerződéseket kötnek, a 
gépkezelők erdőben töltött idejéről az előírások ellenére nem vezetnek naplót, és egy 2006-os 
ellenőrzés során nem készült kockázatértékelés, amelyet a 2008-as újbóli ellenőrzésre 
pótoltak. A felügyelő nem tett javaslatot további nyomon követésre. A Bizottság rá kíván 
mutatni, hogy – amint azt már számos korábbi petícióval összefüggésben kijelentette – a 
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munkáltatók és a munkavállalók közötti viták részleteit legjobb a hatályos nemzeti törvények 
alapján rendezni. Úgy tűnik, ez esetben követték a rendes nemzeti panasztételi eljárást. 

A munkahelyi kockázatértékeléseket illetően a finn hatóságok tájékoztatták a Bizottságot a 
89/391/EGK uniós keretirányelv1 átültetéséről szóló nemzeti intézkedéseikről, amelyek 
összesen 33 jogszabályt foglalnak magukba. Ezen irányelv 6. cikke előírja, hogy a munkáltató 
minden szükséges intézkedést megtesz a munkavállalók biztonságának és egészségének 
védelmében, beleértve a foglalkozási kockázatok megelőzését, a tájékoztatást és oktatást, 
valamint a szükséges szervezettség és az eszközök biztosítását. Ezeknek az intézkedéseknek a 
megelőzés általános elvein kell alapulniuk, többek között a kockázatok elkerülésén, az 
elkerülhetetlen kockázatok értékelésén, a kockázatoknak a kockázati forrásoknál való 
kezelésén – a munkavégzés jellegétől és a vállalkozás méretétől függően. A 6. cikk (3) 
bekezdése konkrétan előírja a munkáltató számára, hogy értékelnie kell a munkavállalók 
biztonságát és egészségét érintő kockázatokat, többek között a munkaeszköz, valamint a 
használt vegyi anyagok vagy készítmények kiválasztásánál és a munkahelyek felszerelésénél, 
illetve értékelését követően szükség szerint végre kell hajtania az abból következő megelőző 
intézkedéseket, valamint meg kell határoznia a munkavégzési és termelési módszereket.

Ki kell emelni, hogy keretirányelv 4. cikke az alábbiakat mondja ki:
„1. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
munkáltatókat, a munkavállalókat és a munkavállalók képviselőit az ezen irányelv 
végrehajtásához szükséges jogszabályoknak vessék alá.
2. A tagállamok különösen megfelelő ellenőrzést és felügyeletet biztosítanak.”

Ezért az illetékes finn hatóságok feladata a 89/391/EGK keretirányelvet átültető nemzeti 
jogszabályok és általában véve a munkaügyi ellenőrzések végrehajtása, valamint (adott 
esetben) a vonatkozó szankciók kiszabása.

Nem valószínű, hogy a Bizottság a petíció benyújtójának javaslata szerint az európai uniós 
támogatások visszatartásához folyamodna annak érdekében, hogy javítsa a munkáltatók és 
munkavállalók viszonyát a finnországi erdészeti ágazatban. Egy ilyen kezdeményezés 
ugyanúgy hatással lenne azokra a vállalatokra, ahol jók a munkahelyi viszonyok, mint a 
többire.

                                               
1 A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések 
bevezetéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat, COM(1988)73


